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Denk aan een ruimte waar mensen bij elkaar komen.  
Een ruimte waar elke stemming kan worden vertaald 
in een eindeloos aantal heerlijke gerechten en drankjes. 
Een ruimte waar u niet alleen uw persoonlijkheid 
uitdrukt, maar ook nieuwe recepten uitprobeert en 
miljoenen smaken ontdekt.
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GROHE SPOELBAKKEN  

MAAK KENNIS MET DE 
KEUKENSPOELBAKKEN  
VAN GROHE 

Tel eens op hoeveel tijd u aan het aanrecht doorbrengt: 
Pannen vullen, groenten voorbereiden, afwassen  
na een maaltijd,... Het is een plek waar u talloze keren 
per dag komt. Dus waarom niet kiezen voor een 
spoelbak die uw behoeften overtreft op het vlak van 
kwaliteit en design?

GROHE-spoelbakken zijn ontworpen om bij elke keukenstijl  
te passen. Door de ruime keuze uit innovatieve en moderne  
ontwerpen vindt u altijd een spoelbak die perfect bij uw huis 
past. U kunt kiezen tussen strak, slijtvast roestvrij staal of 
super-duurzaam composiet, verkrijgbaar in twee moderne 
kleuren. U kan kiezen uit compacte modellen met een 
geïntegreerd afdruipgedeelte, grote dubbele spoelbakken 
voor als u meer ruimte nodig hebt en chique inbouwspoel-
bakken die aansluiten op uw werkblad. Met functies zoals 
het GROHE QuickFix-systeem en standaard omkeerbare 
ontwerpen, installeert u uw nieuwe GROHE-spoelbak in een 
handomdraai en zonder gedoe.

Wij hebben er ook vertrouwen in dat u de speciale kenmerken 
die we bieden geweldig gaat vinden, zoals de automatische 
afvoer, waardoor u nooit meer uw handen in vuil water hoeft 
te steken. Dankzij de GROHE Whisper-technologie kan u ook 
zeker zijn dat dit uw stilste spoelbak ooit is − bij composiet
spoelbakken vermindert het materiaal zelf het lawaai van 
wegvloeiend water, en bij de GROHE roestvrijstalen 
spoelbakken bereikt de speciale, geïntegreerde isolatie 
hetzelfde effect. Met een spoelbak van GROHE merkt u het 
verschil en gebruikt u de spoelbak elke keer met veel plezier.
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Voorgeboorde kraangaten
De meeste GROHE spoelbakken 
komen met twee voorgeboorde 
kraangaten, waardoor u geen 
extra gereedschap nodig heeft. 
Veel van de spoelbakken zijn ook 
omkeerbaar en kunnen zowel 
linkshandig als rechtshandig 
geïnstalleerd worden. 

We zullen niet beweren dat we afwassen leuk maken, maar 
dankzij de slimme, handige kenmerken van elke GROHE-
spoelbak zijn we ervan overtuigd dat we uw spoelbak tot een 
plaats kunnen maken waar u met plezier wat tijd doorbrengt. 
Met een GROHE-spoelbak is poetsen eenvoudiger, kan u de  
bak vanop afstand laten leeglopen en wordt zelfs het geluid  
van lopend water geminimaliseerd. Selecteer gewoon de ideale 
maat en stijl − de plaatsing gaat moeiteloos en de voordelen 
spreken voor zich.

ERVAAR DE VOORDELEN  
INNOVATIEVE KENMERKEN,  
AFWERKINGEN EN FUNCTIES

Overloop
De overloop, beschikbaar op alle GROHE- 
spoelbakken, voorkomt overlopen wanneer  
u per ongeluk vergeten bent de kranen 
dicht te draaien. Deze oplossing, verwerkt  
in de zijkant, is beschikbaar voor sommige 
modellen en verbetert de uitstraling 
dankzij de vierkante en essentiële vorm.
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GROHE SPOELBAKKEN  

Een bak ruimte
Dankzij onze innovatieve productietechnieken
hebben alle GROHE spoelbakken een wasbak
met een ruime diepte van minstens 16 cm,  
zodat u alle ruimte hebt om grote pannen  
vlotjes af te wassen.

Waterafvoer
Een vlotte waterafvoer van de bodem en van het 
afdruipgedeelte is een belangrijk kenmerk en wordt 
altijd goed verzorgd bij GROHE-spoelbakken. In de 
vierkante spoelbakken met vlakke bodems wordt 
een goede afvoer verzekerd door de elegante, 
diamantvormige inkepingen, die ervoor zorgen dat 
het water moeiteloos wegstroomt. 

Sifon inbegrepen
Voor een snelle en simpele installatie 
wordt elke spoelbak geleverd met een 
sifon onder de spoelbak voor een 
gegarandeerde ALLES-IN-ÉÉN-oplossing.

Afvoeraansluiting met afstandsbediening
GROHE-spoelbakken zijn uitgerust met een 
afvoeraansluiting van 3,5" en een handige  
zeefdop waardoor vaste bestanddelen en  
restjes niet met het afvalwater meespoelen.  
De stalen dop die voor sommige modellen 
beschikbaar is, geeft de bak extra elegantie  
en verbergt restjes die in het onderliggende  
zeefje worden opgevangen.
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KWALITEIT DIE EEN  
LEVEN LANG MEEGAAT

De reputatie van GROHE voor kwaliteit gaat uiteraard ook op voor 
elke spoelbak uit onze serie. Met een staaldikte variërend van 0,6 mm  
bij het instapsegment tot 1 mm bij de premiumlijnen maakt elk 
model gebruik van staal van een hogere norm dan de industrienorm. 
Daarnaast zorgt ons gepatenteerd borstelproces voor een superglad 
oppervlak dat eenvoudig te reinigen is. Onze composietspoelbakken 
worden gemaakt met een speciaal computergestuurd gietproces en 
bestaan uit 76 % kwarts gemengd met acrylhars voor een extreem 
slijtvast materiaal, dat uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties 
levert. Het gladde oppervlak zonder poriën is bestand tegen hitte, 
blutsen, krassen en vlekken, en is hygiënisch en eenvoudig schoon 
te maken. Voor nog meer zekerheid wordt elke GROHE-spoelbak 
geleverd met vijf jaar garantie, net als onze kranen.
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL
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PRODUCTKENMERKEN,
AFWERKINGEN EN MONTAGETYPES

SPOELBAKKEN VAN 
ROESTVRIJ STAAL
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL

Eender welke design uw keuken heeft, er is altijd  
wel een GROHE spoelbak die er schitterend bij past.  
Het gamma bestaat uit onder andere standaard
inbouwmodellen, verzonken, onderbouw- en vlakke 
inbouwmodellen, met acht verschillende designs,  
van tijdloos tot strak minimalistisch.

U kunt kiezen uit twee verschillende normen roestvrij 
staal – AISI 304 en AISI 316 – volgens uw eigen 
specificaties. Dus of u nu een compacte keuken  
inricht of op zoek bent naar een spoelbak voor  
in het keukeneiland, GROHE heeft zeker een model  
dat precies gepast is, voor een juiste prijs.

GROHE Whisper
Ssst! Een speciale isolatie aan de onderkant van de 
spoelbak beperkt het geluid van stromend water en van
het afwassen van potten en pannen tot een minimum.

GROHE StarLight
Alle GROHE spoelbakken zijn gemaakt van roestvrij staal 
met een betere gradatie dan gewoon in de industrie, zodat  
u op hun kwaliteit en duurzaamheid kunt vertrouwen. 
Door onze innovatieve borsteltechniek is het glinsterend 
stalen oppervlak ultraglad voor meer schoonmaakgemak.

GROHE QuickFix
Installeer uw spoelbak snel en eenvoudig dankzij het 
GROHE QuickFix-systeem (kit inbegrepen). Door twee 
vooraf geponste kraangaten zijn de meeste van onze 
spoelbakken eenvoudig om te keren, zodat u de 
benodigde flexibiliteit hebt voor iedere keukenindeling.
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INBOUW
Traditionele montage met een verticale rand van 8 mm.

SEMI-INBOUW
Een originele rand met een hellend profiel van 3 mm hoog,  
waarin een hoge elegantie en installatiegemak verenigd zijn.

AISI 304  
Voor ieder spoelbakmodel gebruikt GROHE AISI 304 
roestvrij staal dat de industriekwaliteitsstandaard 
garandeert. Dankzij de hoge percentages chroom 
en nikkel heeft AISI 304 staal een bijzonder heldere 
afwerking en blijven de producten bestand tegen  
roest en corrosie.

AISI 316 (SCHEEPSSTAAL)
AISI 316 is beschikbaar voor de K400+-reeks, waarmee 
GROHE een duurzame oplossing biedt, ook voor regio's 
met een zout, roestbevorderend klimaat. AISI 316 staat 
ook bekend als “scheepsstaal” en wordt hoofdzakelijk 
in de scheepsbouw en de chemische industrie gebruikt 
vanwege de beroemde hoge percentages chroom, nikkel 
en molybdeen, wat het staal extreem bestand maakt 
tegen roest en corrosie en zelfs tegen zuren of chloor.

GEPATENTEERDE BORSTELTECHNIEK  
(GROHE SATIN FINISH) 
De K300- tot K1000-reeksen worden behandeld met 
speciale plantenvezels (Tampico) die de spoelbakken  
de karakteristieke extrazachte satijnafwerking geven. 
De satijnafwerking is zowel elegant als functioneel.  
De gepatenteerde borsteltechniek van GROHE maakt 
een roestvrijstalen oppervlak gladder en minder poreus 
vergeleken met veel andere merken. Hierdoor is uw 
spoelbak eenvoudig te reinigen en gaat deze veel 
langer mee.
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL

ONDERBOUW
Stijlvol en hedendaags, ideaal voor installatie onder het aanrecht.

VLAKBOUW
Het product is 1,5 mm verzonken, waarmee het volkomen gelijk is aan  
het aanrecht. Eventueel kan het ook op het aanrecht worden geïnstalleerd.

EEN BAK RUIMTE
Dankzij onze innovatieve productietechnieken hebben alle GROHE 
spoelbakken een wasbak met een ruime diepte van minstens 16 cm,  
zodat u alle ruimte hebt om grote pannen vlotjes af te wassen. 

AFVOERGARNITUUR MET AFSTANDSBEDIENING
Bij alle modellen wordt een op afstand bedienbare afvoer geleverd,
waardoor u de spoelbak kan laten leeglopen zonder het vuile water  
aan te raken: proper en handig. 
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De series spoelbakken van GROHE passen altijd en overal, van  
instapmodellen tot gesofisticeerde, minimalistische ontwerpen.  
De manier waarop uw spoelbak is geproduceerd, is van invloed  
op de duurzaamheid, ruimte en strakke uitstraling. Deze drie  
soorten productieprocessen gebruiken we:

GESTANSTE SPOELBAKKEN
Elke spoelbak is gestanst uit één enkel vel hoogwaardig roestvrij  
staal, waarbij gebruik wordt gemaakt van een persvorm. De gaten  
voor de kraan en afvoer worden achteraf gestanst. Deze methode  
zorgt voor stevige spoelbakken in egale, complexe vormen, dus  
een spoelbak die duurzaam en betaalbaar is.

GESTANSTE-GELASTE SPOELBAKKEN
Het frame en de spoelbak worden gestanst in hoogwaardig  
roestvrij staal voordat ze aan elkaar worden gelast. Dit proces zorgt  
voor diepere spoelbakken, verticalere wanden aan de binnenkant  
en een kleinere radius tussen de bak en het frame, voor een  
strakke, moderne look.

GEBOGEN-GELASTE SPOELBAKKEN
Hoogwaardig staal wordt met de laser op maat gesneden voordat  
het in de vorm van de spoelbak wordt gebogen. Deze spoelbak  
wordt vervolgens op het frame gelast. Met deze methode worden  
de interne hoeken van de spoelbak strakker met een zeer kleine  
radius: ideaal voor minimalistische ontwerpen. Doordat het staal  
niet wordt gegoten, blijft het gladder en behoudt het zijn originele  
dikte, zelfs op de bodem van de spoelbak.

PRODUCTIEPROCES

GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL
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PRODUCTLIJNEN

Personaliseer uw keuken door de perfecte GROHE 
spoelbak te kiezen. In onze K-serie bieden we negen 
prachtig ontworpen en duurzame spoelbakken aan, 
inclusief opties met 1, 1,5 en 2 bakken. Er zijn diverse 
installaties mogelijk van inbouw tot onderbouw, 
naargelang uw persoonlijke smaak. 

K1000 K800

K700 ONDERBOUW K700

GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL
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K200

K500

K400K400+

K300
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GROHE  
K1000 SERIES

De K1000 Matrix is een hoogwaardige spoelbak ontworpen
voor de behoeften van een hedendaagse keuken en heeft
een gelast design met een diamantvormige bodem en ook  
een royaal afdruipgedeelte. De architectonische stijl wordt 
gecombineerd met handige kenmerken zoals een meegeleverde 
sifon en automatische afvoergarnituur. De gootsteen kan  
worden verzonken of ingebouwd.

30 270 AL0
Mengkraan voor gootsteen
hoge uitloop
met uittrekbare handdouche
(2 straalsoorten)
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K1000 SERIES

31 581 SD0
K1000-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K1000 SERIES
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minimum kast grootte 80 cm

31 581 SD0
K1000-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K1000 SERIES

31 582 SD0
K1000-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
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GROHE  
K800 SERIES

Kies een premiumspoelbak voor uw keuken met de K800,  
zowel qua design als qua duurzaamheid. Ga voor 1 of 2 
wasbakken, vlakbouw of ingebouwd, en geniet van  
de extra voordelen van de ruimtebesparende sifon en  
de automatische afvoergarnituur met stijlvol afdekkapje 
over het gootsteenkorfje.
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K800 SERIES

32 950 DC0
Professionele mengkraan
voor gootsteen

31 584 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

31 

grohe.be



32 

GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K800 SERIES
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minimum kast grootte 120 cm

31 585 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 wasbakken

31 586 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K800 SERIES

minimum kast grootte 90 cm

minimum kast grootte 60 cm

31 583 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

31 584 SD0
K800-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K700 ONDERBOUW SERIES

GROHE  
K700 ONDERBOUW  
SERIES

Ga voor een opgeruimde, architectonische look met de K700-
onderbouw spoelbak. Met een diepere wasbak en zachte randen 
is de spoelbak ontworpen om onder het werkblad te passen voor 
een naadloze, moderne afwerking. Beschikbaar in de versies met  
1 of 1,5 wasbak, waarbij de grotere wasbak zowel links of rechts 
geplaatst kan worden.

31 255 000
Mengkraan voor gootsteen
lage uitloop

31 577 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak

grohe.be
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GROHE PVD  
ONGEËVENAARD HARD 
EN KRASBESTENDIG

ROESTVRIJ STAAL

GROHE PVD

NIEUWE KLEUREN

DC0 I SuperSteel GN0 I Brushed Cool Sunrise DL0 I Brushed Warm Sunset AL0 I Brushed Hard Graphite

ONZE GEAVANCEERDE PVD-TECHNOLOGIE BRENGT  
ONZE NIEUWE KLEUREN TOT LEVEN

Als het gaat om een goede ontwerpstrategie, speelt de keuze  
van de kleuren een belangrijke rol. Maar niet alleen de kleur,  
want de kwaliteit van de afwerking is net zo belangrijk. Vooral  
in de wereld van badkamer- en keukenoplossingen en daar  
waar oppervlakken lang moeten meegaan, onderscheiden de 
uitstekende, zeer slijtvaste afwerkingen de goede producten  
van de geweldige. Het streven van GROHE om altijd het beste  
te produceren gaf ons de impuls een speciale technologie  
te selecteren die niet alleen de beste, briljantste kleuren  
garandeert, maar ook een duurzame coating van de hoogste 
kwaliteit levert. Ons doel: onze klanten een duurzaam watergenot  
bieden. Naast de weerstand van het materiaal ging het om de 
uitstraling van de kleur zelf: we wilden Brushed Hard Graphite  
zo donkergrijs mogelijk maken en onze goudkleurige afwerkingen  
de glans geven die ze verdienen. Dat was de taak van ons  
technisch team. In nauwe samenwerking met het GROHE-
designteam bereikten zij uitstekende resultaten door met een 
nieuwe technologie te werken: PVD.
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GROHE SPOELBAKKEN  PVD  K700 ONDERBOUW SERIES

GROHE PVD
10 keer meer krasbestendig
  3 keer harder oppervlak

grohe.be
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minimum kast grootte 80 cm

minimum kast grootte 60 cm

31 575 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak

31 577 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K700 ONDERBOUW SERIES

     

minimum kast grootte 60 cm

31 576 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak

31 574 SD0
K700-inbouwkeukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

Kleuropties: 
 SD0 I SuperSteel  GN0 I Brushed Cool Sunrise  DL0 I Brushed Warm Sunset  AL0 I Brushed Hard Graphite
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GROHE  
K700 SERIES

De kubistische K700-spoelbak biedt een diepere, grotere 
wasbak met stralende randen en een diamantvormige bodem 
en is perfect voor moderne, minimalistische keukens. De 
spoelbak is ideaal voor grotere keukens en is geschikt voor 
standaard inbouw of vlakbouw installatie en beschikbaar  
in drie verschillende maten.

31 726 SD0
K700-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

30 294 000
Professionele mengkraan
voor gootsteen
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K700 SERIES
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K700 SERIES
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minimum kast grootte 90 cm

31 580 SD0
K700-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K700 SERIES

minimum kast grootte 60 cm

minimum kast grootte 45 cm

31 726 SD0
K700-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak

31 578 SD0
K700-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K700 SERIES
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40 953 000
Afvoerset  
met afvoergarnituur en overloop

Voor nog meer comfort kan u de 
afvoerset met afvoergarnituur en 
overloop toevoegen. 

Geschikt voor keuken spoelbakken uit  
de series: K700 en K700 onderbouw.
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GROHE  
K500 SERIES

Uitgevoerd in hard roestvrij staal en met een  
gelast design voor meer duurzaamheid, biedt  
de K500 Flow-spoelbak een hedendaagse 
designuitstraling met praktische kenmerken.
Kies voor 1 of 1,5 wasbak (omkeerbaar) met 
afdruipvlak en automatische afvoergarnituur.

GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K500 SERIES
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31 573 SD0
Minta-spoelbakbundel
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minimum kast grootte 80 cm

minimum kast grootte 60 cm

31 572 SD0
K500-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1.5 wasbak  
en omkeerbaar afdruipvlak

31 588 SD0
K500-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 wasbakken
en omkeerbaar afdruipvlak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K500 SERIES

minimum kast grootte 45 cm

31 573 SD0
Minta-spoelbakbundel
Keukenkraan- en spoelbakbundel bevat: 
Roestvrijstalen keukenspoelbak K500
Eéngreepsmengkraan voor gootsteen Minta
met uittrekbare mousseur

31 571 SD0
K500-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak
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31 569 SD0
K400+-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak

GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K400+ SERIES

54 

GROHE  
K400+ SERIES

De K400+-spoelbak is gemaakt van roestvrij staal klasse
AISI 316, waarmee GROHE een duurzame oplossing biedt,
ook voor regio's met een zout, roestbevorderend klimaat.
De K400+-reeks heeft de opties 1 en 1,5 wasbak. Beide
modellen zijn omkeerbaar en hebben een vlakke rand van
4 mm voor een meer gestroomlijnde afwerking.

30 273 DC1
Mengkraan voor gootsteen
medium uitloop
met uittrekbare duo-sproeier
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minimum kast grootte 60 cm

31 569 SD0
K400+-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak
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minimum kast grootte 45 cm

31 568 SD0
K400+-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbare afdruipvlak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K400 SERIES

GROHE  
K400 SERIES

Geef uw keuken een designrandje met de K400-spoelbak.
Robuust en praktisch, maar met het kenmerkende design,
is de K400-spoelbak beschikbaar met de opties 1, 1,5 of
2 wasbakken en afdruipvlak. Alle modellen zijn omkeerbaar
en zijn voorzien van een vanop afstand bedienbare afvoer.

31 570 SD0
Concetto-spoelbakbundel
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minimum kast grootte 60 cm

minimum kast grootte 80 cm

31 567 SD0
K400-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak

31 587 SD0
K400-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 2 wasbakken
en omkeerbaar afdruipvlak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K400 SERIES

minimum kast grootte 45 cm

31 566 SD0
K400-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak

31 570 SD0
Concetto-spoelbakbundel
Keukenkraan- en spoelbakbundel bevat: 
Roestvrijstalen keukenspoelbak K400
Eéngreepsmengkraan voor gootsteen Concetto
met uittrekbare mousseur
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K300 SERIES

GROHE  
K300 SERIES

Gecreëerd voor moderne lifestyles is de K300-spoelbakreeks  
met gladde lijnen en zachte randen volledig in harmonie  
met uw keuken. Deze volledig omkeerbare inbouwspoelbak 
is beschikbaar in de varianten met 1 of 1,5 wasbak, met 
afdruipvlak en automatische afvoer.

31 565 SD0
Eurosmart-spoelbakbundel
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minimum kast grootte 60 cm

31 564 SD0
K300-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1,5 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K300 SERIES

minimum kast grootte 45 cm

31 565 SD0
Eurosmart-spoelbakbundel
Keukenkraan- en spoelbakbundel bevat: 
Roestvrijstalen keukenspoelbak K300
Eéngreepsmengkraan voor gootsteen Eurosmart
met draaibare uitloop

31 563 SD0
K300-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak
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Het veelzijdige design van de K200-spoelbak is perfect voor  
ieder huis en is een duurzame, praktische optie voor drukke 
keukens. Dit model met één wasbak en afdruipvlak is volledig 
omkeerbaar en is voorzien van een automatische afvoergarnituur 
voor meer comfort en gemak.

GROHE  
K200 SERIES

GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K200 SERIES

66 

31 562 SD0
Bau-spoelbakbundel
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minimum kast grootte 45 cm

31 562 SD0
Bau-spoelbakbundel
Keukenkraan- en spoelbakbundel bevat: 
Roestvrijstalen keukenspoelbak K200
Eéngreepsmengkraan voor gootsteen BauEdge
met draaibare uitloop
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GROHE SPOELBAKKEN  ROESTVRIJ STAAL  K200 SERIES

31 552 SD0
K200-keukenspoelbak
Roestvrijstalen keukenspoelbak
met 1 wasbak
en omkeerbaar afdruipvlak
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VIND UW PERFECT MATCH
SPOELBAK EN KRAAN  
IN PERFECTE HARMONIE
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GROHE SPOELBAKKEN  PERFECT MATCH  ROESTVRIJ STAAL

Alles van het GROHE-spoelbakgamma is ontworpen  
om perfect te passen bij uw kraan, uw keuken en uw 
lifestyle. Alle spoelbakken zijn ontworpen om naadloos 
te kunnen worden gecombineerd met onze keukenkranen 
en watersystemen, zowel op het gebied van ontwerp  
als qua praktisch gebruik, met comfortabele proporties 
en zonder te spatten.

Om het nog eenvoudiger te maken om de juiste spoelbak 
en kraan te kiezen, hebben we ook vier spoelbak- en 
kraanbundels gecreëerd, zodat u uw ideale spoelbak 
samen met de kraan kunt kopen, zonder gedoe. U kunt 
kiezen uit de bundels Bau, Eurosmart, Concetto of Minta 
om het ontwerp, de aankoop en de plaatsing een nog 
eenvoudiger, sneller proces te maken.

71 

grohe.be



 
 

 
  

 
  

 
 

 
     

 
 

  

 
 

 
     

 
 

  

 
 

 
     

 
 

  

 
 

 
     

 
 

  

   
 

 
 

  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  

 
        

      

   
 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
   

Kleuropties:
 Chrome / SuperSteel   Hard Graphite / Brushed Hard Graphite
 Warm Sunset / Brushed Warm Sunset  Cool Sunrise / Brushed Cool Sunrise

K800 K700K700 
ONDERBOUW

K1000

SMARTCONTROLSMARTCONTROLSMARTCONTROLSMARTCONTROL

EUROCUBE MINTAESSENCE ESSENCE

ESSENCE K7 EUROCUBE EUROCUBE

K7 GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR ZEDRAK7

GROHE BLUE HOME
GROHE BLUE HOME +  

GROHE RED MONO
GROHE BLUE HOME +  

GROHE RED MONO

K7GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR

GROHE RED II DUO 
GROHE BLUE HOME +  

GROHE RED MONO
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K500 K400+ / K400 K300 K200

OOK VERKRIJGBAAR ALS BUNDEL

Dit zijn onze aanbevelingen voor UW PERFECT MATCH. 
Natuurlijk kan elke andere keukenkraan van GROHE worden gecombineerd met onze keukenspoelbakken.

CONCETTO

MINTA

MINTA

EURODISC

EUROSMART BAUEDGE

EUROSMARTEUROSMART COSMOPOLITAN

MINTA EURODISC COSMOPOLITAN EUROSTYLE COSMOPOLITAN

MINTA-SPOELBAKBUNDEL CONCETTO-SPOELBAKBUNDEL EUROSMART-SPOELBAKBUNDEL BAU-SPOELBAKBUNDEL
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET
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INNOVATIEVE KENMERKEN,
AFWERKINGEN EN MONTAGETYPES

COMPOSIETKEUKENSPOELBAKKEN

76 

GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET

GROHE Whisper
Ssst! GROHE-spoelbakken beperken het lawaai van 
weglopend water en het verplaatsen van potten tot  
een minimum dankzij de combinatie van kwarts en  
acryl in onze composietspoelbakken.

GROHE QuickFix
Installeer uw spoelbak in een handom draai dankzij het 
GROHE QuickFix-systeem (kit inbegrepen). Met twee 
voorgeboorde gaten voor de kraan zijn de meeste van 
onze spoelbakken eenvoudig omkeerbaar. Zo beschikt  
u over voldoende flexibiliteit voor elk ontwerpplan.

Personaliseer uw keuken met de perfecte GROHE-
spoelbak voor uw smaak. Onze K-serie composiet-
spoelbakken is beschikbaar in elke maat, opstelling  
en prijscategorie, zodat u zeker het ideale model vindt. 
Dit gamma bevat ronde en vierkante modellen in twee 

kleuren: Granite Black en Granite Grey. Kies uit modellen 
met 1, 1,5 of 2 bakken, met of zonder afdruipgedeelte 
en in afmetingen die bij uw keuken passen, of die nu 
ruim of compact is. U kan bovendien kiezen tussen een 
inbouw montage een strakke, minimalistische onderbouw.
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KWARTSCOMPOSIET
Uw spoelbak kan de dagelijkse taken aan in de allerdrukste 
keukens dankzij ons innovatieve composietmateriaal. Met 
76 % kwarts – het hardste deel van graniet − gemengd 
met acrylhars, zijn de GROHE-composietspoelbakken  
de sterkste op de markt. Dit geharde composietmateriaal  
is bestand tegen krassen, blutsen, vlekken, scheuren en 
warmte tot wel 280 °C. Het gladde oppervlak is eenvoudig 
te reinigen en 100 % voedselveilig, zodat u altijd gerust 
mag zijn.

Iedere GROHE-composietspoelbak wordt gemaakt  
aan de hand van een computergestuurd polymerisatie-
gietproces, dat een naadloze afwerking en een uniforme 
kleur garandeert. Bovendien vervaagt het composiet niet 
onder UV-licht, zodat de spoelbak er altijd zo goed zal 
blijven uitzien zoals op de dag dat u hem kocht.

AP0 I Granite Black

AT0 I Granite Grey

KRASBESTENDIG
Gemak komt op de eerste plaats: deze spoelbakken van composiet zijn 
krasbestendig, voor een langere levensduur.

HITTEBESTENDIG TOT 280 °C
Aarzel nooit meer om een hete pan neer te zetten: GROHE-composiet-
spoelbakken zijn hittebestendig tot 280 °C. Duurzaamheid verzekerd.

100 % VOEDSELVEILIG
Wees helemaal op uw gemak in uw keuken met de GROHE-composiet-
spoelbakken: 100 % voedselveilig, zodat eten bereiden gemakkelijk  
en hygiënisch is.

VLEKKENBESTENDIG
Omdat uw spoelbak zowel mooi als handig moet zijn, zijn GROHE-composiet-
spoelbakken vlekkenbestendig, zodat ze er altijd goed blijven uitzien.
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET

INBOUW
Traditioneel inbouwmodel met een verticale rand van 8 mm. Installatie  
met clips (behalve voor modellen 31 653, 31 654, 31 655 en 31 648 −  
alleen met silicone).

ONDERBOUW
Ingebouwd onder het werkblad voor een strakke, moderne look.

MAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
Uw composietspoelbak is eenvoudig schoon te houden, zodat u de prachtige 
afwerking nog jarenlang zult kunnen bewonderen.

VERVAAGT NIET ONDER UV-LICHT
Laat de zon binnen! Het composiet zal niet vervagen onder UV-licht, zodat 
de spoelbak er altijd smetteloos en kleurvast uitziet.

RUIME BAKKEN
Alle GROHE-spoelbakken hebben een bak met een ruime diepte van ten 
minste 20 cm voor maximale ruimte om grote potten en pannen eenvoudig 
te kunnen wassen en vazen eenvoudig te kunnen vullen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE AFVOERGARNITUUR
Dankzij de automatische afvoer blijven uw handen schoon en droog. En 
voor nog meer gebruiksgemak kan u uw spoelbak upgraden met de stijlvolle 
excentrische drukknop (zie pagina 86/87).
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET

GROHE’s aanbod in spoelbakken dekt elke basis, van instapmodel tot 
gesofisticeerd, minimalistisch ontwerp. Over de gehele collectie gaat 
het innovatieve productieproces hand in hand met duurzame kwarts 
composiet om spoelbakken te creëren die hard en duurzaam zijn.

Elke spoelbak wordt geproduceerd in een computer gestuurd 
polymerisch gietproces dat zorgt voor een complete kleur uniformiteit 
en een naadloze, geharde, coatingvrije afwerking. Het vormingsproces 
betekent dat alle spoelbakken een royale minimum diepte van 20 cm 
aanbieden, en dankzij de dichte composiet zal u ook ondervinden dat 
deze GROHE spoelbakken significant stiller zijn dan de roestvrijstalen 
modellen. 

PRODUCTIEPROCES

81 

grohe.be



82 

GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET
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Een optie voor elke keuken – onze serie composiet 
spoelbakken bevat elke stijl, maat en prijs. Zo bent  
u zeker uw perfecte model terug te vinden.  
De composieten spoelbakken zijn beschikbaar in ronde  
en vierkante modellen in twee hedendaagse kleuren –  
graniet zwart en graniet grijs. Selecteer uit 1, 1,5 of  
2 bakken, met of zonder druiprek en hetzij als een nette  
inbouw versie of een gladde minimalistische onderbouw  
versie. De keuze is volledig aan u.

PRODUCTLIJNEN

K700 ONDERBOUW K700

84 

GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET

K200

K500 K400
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GROHE 
K700 ONDERBOUW  
SERIES

Creëer een strakke, minimalistische look in uw keuken 
met de K700 onderbouwserie. Deze spoelbakken worden 
onder het werkblad gemonteerd voor een naadloos uitzicht 
dat perfect past in moderne, architecturale keukens. Deze  
spoelbakken met één bak worden met clips geleverd zodat  
de installatie eenvoudig is, en met een optionele automatische 
afvoeraansluiting waarop u drukt om haar te openen. Alle 
spoelbakken in de K700 onderbouwserie kunnen ook in 
een opliggende inbouw montage geplaatst worden voor 
een meer traditioneel uitzicht.

nieuw

Inbouw montage

Upgrade uw spoelbak met de stijlvolle GROHE excentrische 
drukknop (geschikt voor alle composietseries)
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K700 ONDERBOUW SERIES

32 950 DC0
Professionele keukenmengkraan  
met twee straalsoorten

31 654 AP0
K700-onderbouwkeukenspoelbak 
Composietspoelbak
met 1 bak

40 986 SD0
Druk-excenter  

met pop-up
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minimum kast grootte 70 cm

minimum kast grootte 60 cm

nieuw

31 654 AP0
K700-onderbouwkeukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1 bak

31 655 AP0
K700-onderbouwkeukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1 bak
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K700 ONDERBOUW SERIES

  

minimum kast grootte 50 cm

Kleuropties:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

31 653 AP0
K700-onderbouwkeukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1 bak
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GROHE 
K700 SERIES

De K700 composietspoelbakken bieden de beste  
functies en prestaties dankzij de diepe bak en de ruime 
afmetingen, zodat ze groot genoeg zijn voor eender  
welke taak. Beschikbaar in opties met 1 of 2 bakken.  
Deze modellen zijn gemaakt voor inbouw montage,  
maar sommige modellen zijn ook geschikt voor een  
meer minimalistische onderbouw. K700-spoelbakken  
zijn beschikbaar met automatische afvoeraansluiting  
en optionele push-to-open-technologie.

nieuw
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K700 SERIES

31 652 AP0
K700-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1 bak

30 294 DC0
Professionele keukenmengkraan 
met twee straalsoorten
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minimum kast grootte 100 cm

nieuw

31 658 AP0
K700-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 2 bakken, omkeerbaar
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K700 SERIES

  

minimum kast grootte 90 cm

Kleuropties:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

31 657 AP0*
K700-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 2 bakken

* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst
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minimum kast grootte 60 cm

minimum kast grootte 80 cm

nieuw

31 652 AP0
K700-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1 bak

31 651 AP0
K700-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1 bak
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K700 SERIES

  

minimum kast grootte 50 cm

Kleuropties:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

31 650 AP0
K700-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1 bak
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GROHE 
K500 SERIES

De K500 composietspoelbakken combineren duurzaamheid  
met een gestroomlijnde uitstraling en ruime afmetingen. 
Deze flexibele collectie heeft modellen met 1, 1,5 of 2 bakken,  
en geïntegreerde afvoeraansluiting bij sommige modellen.  
Kies voor een architecturaal design met een ondergebouwd  
model, of ga voor de meer klassieke inbouw montage. 
K500-spoelbakken zijn beschikbaar met automatische 
afvoeraansluiting en optionele push-to-open-technologie.

nieuw
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K500 SERIES

30 270 AL0
Keukenmengkraan  
met hoge uitloop

31 648 AP0*
K500-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1,5 bak

* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst
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minimum kast grootte 90 cm

minimum kast grootte 80 cm

nieuw

31 649 AP0
K500-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1 bak

31 647 AP0
K500-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 2 bakken  
en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K500 SERIES

  

minimum kast grootte 60 cm

Kleuropties:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

31 648 AP0*
K500-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1,5 bak

* Dit model kan ook onder het aanrechtblad worden geplaatst
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minimum kast grootte 60 cm

nieuw

31 645 AP0
K500-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1 bak  
en omkeerbaar afdruipgedeelte

31 646 AP0
K500-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1,5 bak  
en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K500 SERIES

  

minimum kast grootte 50 cm

Kleuropties:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

31 644 AP0
K500-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1 bak  
en omkeerbaar afdruipgedeelte
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De K400 composietspoelbak verenigt een stevig en praktisch  
ontwerp, visuele flair en fantastische flexibiliteit. Deze 
opliggend gemonteerde spoelbakken zijn zo ontworpen dat 
ze omkeerbaar zijn en zijn beschikbaar met 1 of 1,5 bak, 
allemaal met automatische afvoeraansluiting en optionele 
push-to-open-technologie.

GROHE
K400 SERIES

nieuw
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K400 SERIES

31 483 002
Keukenmengkraan  
met hoge uitloop

31 642 AP0
K400-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1,5 bak  
en omkeerbaar afdruipgedeelte
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minimum kast grootte 80 cm

minimum kast grootte 60 cm

nieuw

31 642 AP0
K400-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1,5 bak  
en omkeerbaar afdruipgedeelte

31 643 AP0
K400-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1,5 bak  
en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K400 SERIES

  

  

minimum kast grootte 60 cm

minimum kast grootte 50 cm

Kleuropties:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black

31 640 AP0
K400-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1 bak  
en omkeerbaar afdruipgedeelte

31 641 AP0
K400-keukenspoelbak 
Composietspoelbak  
met 1 bak  
en omkeerbaar afdruipgedeelte
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GROHE 
K200 SERIES

We hebben aan alles gedacht bij de K200 serie. Deze 
fantastische, veelzijdig inzetbare spoelbak is ideaal voor  
alle basisbehoeften in de keuken en past bovendien goed  
in compacte ruimtes of kookeilanden. De ronde K200 
composietspoelbak is net zo praktisch en duurzaam als al  
onze spoelbakken. Deze spoelbak met één bak is gemaakt 
om inbouw gemonteerd te worden en kan optioneel met 
push-to-open-technologie geleverd worden.

nieuw
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K200 SERIES

31 368 000
Keukenmengkraan

31 656 AP0
K200-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1 bak
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minimum kast grootte 50 cm

nieuw

31 656 AP0
K200-keukenspoelbak 
Composietspoelbak 
met 1 bak

Kleuropties:
 AT0 I Granite Grey  AP0 I Granite Black
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GROHE SPOELBAKKEN  COMPOSIET  K200 SERIES
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VIND UW PERFECT MATCH
SPOELBAK EN KRAAN  
IN PERFECTE HARMONIE
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GROHE SPOELBAKKEN  PERFECT MATCH  COMPOSIET

Alle onderdelen van het GROHE-spoelbakgamma 
zijn ontworpen om perfect te passen bij uw kraan, 
uw keuken en uw levensstijl. Alle spoelbakken  
zijn ontworpen om naadloos te kunnen worden 
gecombineerd met onze keukenkranen en 
watersystemen, zowel op het gebied van ontwerp 

als qua praktisch gebruik, met comfortabele 
proporties en zonder te spatten. De spoelbakken zijn 
beschikbaar in twee kleuren die beide perfect passen 
bij de nieuwe GROHE-kleuropties voor metaalwaren, 
waaronder de opties Hard Graphite en Warm Sunset.
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Kleuropties:
 Chrome / SuperSteel   Hard Graphite / Brushed Hard Graphite
 Warm Sunset / Brushed Warm Sunset  Cool Sunrise / Brushed Cool Sunrise

K700 / K700 
ONDERBOUW

ESSENCE

K7

EUROCUBE

ATRIO

SMARTCONTROL

GROHE BLUE HOME UITTREKBAAR
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Dit zijn onze aanbevelingen voor UW PERFECT MATCH. 
Natuurlijk kan ook elke andere keukenkraan van GROHE worden gecombineerd met onze keukenspoelbakken. 

K400K500 K200

MINTA

EUROCUBE

EUROSMART

CONCETTO

EUROSMART

BAULOOP BAULOOP

ZEDRA EUROSTYLE COSMOPOLITAN

EURODISC COSMOPOLITAN
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* R0 (bodem, voor en achter boven) / R30 (rechts- & linksboven)
** R0 (verticaal) / R9 (bodem) 
*** optioneel accessoire 40 953 000

SPOELBAKKEN KENMERKEN
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MONTAGETYPE
AANTAL BAKKEN & 

RADIUS
AFDRUIP-
GEDEELTE MATERIAAL AFWERKING EXTRA KENMERKEN

K1000

• • R0 / 
R30* • • • • •

K800

• • • R0 • • • •

K700 O

• • • R0 / 
R9** • • *** 

•
K700

• • R15 • • *** 
•

K500

• • • • R60 • • • • • • •

K400+

• • • R95 • • • • • •

K400

• • • • R95 • • • • • • •

K300

• • • R95 • • • • • • •

K200

• • • R95 • • • • • • •
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° geselecteerde producten

• alle producten in deze lijn

COMPOSIETSPOELBAKKEN
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MONTAGETYPE AANTAL BAKKEN & RADIUS AFDRUIP-
GEDEELTE MATERIAAL EXTRA KENMERKEN

K700 O

• • • R0 / 
R30* • •

K700

• ° • • • R0 • • ° •

K500

• ° • • R0 / 
R9** • • • ° •

K400

• • • R15 • • • • •

K200

• • R60 • • •
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COMPOSIET ROESTVRIJ STAAL PVD

ACCESOIRES

GROHE 
KEUKENSYSTEMEN

PERFECTE OPLOSSINGEN VOOR HET MIDDELPUNT  
VAN UW KEUKEN

GROHE BLUE / RED WATERSYSTEMEN
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GROHE SPOELBAKKEN  KEUKENSYSTEMEN

KRANEN

WATERSYSTEMEN

AFVALSORTEERSYSTEMEN

GROHE BLUE PURE
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ONTDEK DE  
WERELD VAN GROHE

Als u op zoek bent naar ideeën of oplossingen voor de badkamer 
en keuken, kan u met behulp van de GROHE Media-APP inspiratie 
opdoen. Deze app heeft sinds maart 2019 een nieuwe naam en een 
opgefrist uiterlijk en biedt u alle nieuwtjes van GROHE – magazines, 
video's, boeken en brochures – binnen handbereik. Dit is slechts 
een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden heeft: 
de perfecte toevoeging op uw GROHE-huis.

VIND DE  
APP HIER

GROHE SPOELBAKKEN  
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BEZOEK ONS ONLINE EN VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

Systeemvereisten
iPhone met iOS 11.0 of hoger/smartphone met Android 6.0 of 
hoger. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder 
licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken 
en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars. 
Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn 
handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple 
is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de 
naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
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nieuw

MAAK KENNIS MET DE 
KEUKENSPOELBAKKEN VAN GROHE  
ONTWORPEN VOOR EEN MATCH TUSSEN VORM EN FUNCTIE

Scan de QR-code om de nieuwste 
brochure als downloadversie of pdf  
op uw tablet of smartphone te bekijken.

Volg ons 

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België 
 
© 09/2019 – Copyright by GROHE

TECHNOLOGIE DUURZAAMHEIDKWALITEIT DESIGN

“Een van de top 50 
bedrijven die de wereld  

gaan veranderen.” – 
Fortune Magazine, 2017

“Door consumenten 
gekozen als het meest 
betrouwbare merk in  
de sanitairindustrie” –

Wirtschaftswoche, 2017

Meer dan 400 design 
awards gewonnen  

sinds 2003

Winnaar van 
de duurzaamheidsprijs 

van de Duitse overheid, 2017


